
Technisch beleidsplan SV Grashoek   2016-03-22  
 

F jeugd en kabouters 

 

E jeugd 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Plezier    

Kennis laten maken met 
basistechnieken(spelenderwijs) 

Geschikte leiders / 
trainers krijgen 

Minimaal 1 trainer per 
team moet de basis-
cursus van KNVB volgen 

 

Techniek aanleren Niet denken in 
belevingswereld van 
kinderen door leider 

Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Nakijken en zo nodig 
aanpassen methode 

Warming up 
introduceren(spelenderwijs 

Er wordt teveel 
tactisch gedacht 

Voor iedere wedstrijd 
wordt een inleidend spel 
gedaan als warming up 

 

Leiders met kennis over 
belevingswereld en manier van 
feedbak geven hierbij 

 Minimaal 1 oefening per 
training moet spelender-
wijs tactisch gericht zijn 

Begeleiding door 
jeugdcoördinatoren 
 

  Iedere training moet er 
(minimaal) 1 technisch 
aandachtspunt zijn 

 

 

D jeugd 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Tactiek en posities aanleren Spelers missen de 
kracht om tactiek uit 
te voeren 

Iedere speler moet in een 
seizoen minimaal in 2 
verschillende linies spelen 

Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Recreatie staat centraal  Iedere training begint 
met loopoefeningen 
(warming up) 

Loopoefeningen 
toevoegen aan 
jaarplanning oefenstof 

Iedereen moet evenveel 
voetballen 

Ouders zijn het niet 
eens met wisselbeleid 

Iedere speler maakt 
evenveel speelminuten 

 

Leiders met kennis over 
belevingswereld 

Er wordt te diep 
ingegaan op tactiek 

Iedere trainingsweek 
moet er minimaal 1 
tactisch element naar 
voren komen 

 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Spelenderwijs voetballen  
en plezier 

 Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Vastleggen van de 
verantwoordelijkheden 
van kader 

Leiders met kennis over 
belevingswereld 

Niet denken in 
belevingswereld van 
kinderen 

 Cursus volgen door leider 

Voetbaltechniek aanleren Leiders/trainers krijgen Minimaal 1 trainer per 
team moet de basiscursus 
van de KNVB volgen 

Begeleiding door 
jeugdcoördinatoren 



Spelers moeten verschillende 
posities in het veld ervaren 

Te weinig kennis bij 
trainers 

Iedere training moet er 
(minimaal) 1 technisch 
aandachtspunt zijn 

 

Speler-volgsysteem volgen  Iedere speler wordt 
gevolgd d.m.v. het speler-
volgsysteem 

Manier van feedback 
geven aan teamgenoten 
beschrijven in speler 
volgsysteem 

"Er wordt hoofdzakelijk op 
leeftijd geselecteerd, enkel bij 
individuele uitzonderingen 
wordt gekeken of selectie op 
kwaliteit beter is". Belang 
vereniging(en) staat hierbij 
voorop. 

 Er wordt hoofdzakelijk op 
leeftijd geselecteerd 
 
 

 

 

C Jeugd 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Uitbouwen van techniek en 
tactiek 

 Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Verschillende trainers  Een speler mag niet 
langer dan 2 jaar dezelfde 
trainer hebben 

 

Goede voorbespreking bij 
wedstrijd 

   

"Er wordt op leeftijd 
geselecteerd, enkel bij 
individuele uitzonderingen 
wordt gekeken of selectie op 
kwaliteit mogelijk is". Belang 
vereniging(en) staat hierbij 
voorop. 

Spelers die 
uitblinken worden 
geremd. 

  

Wanneer een speler een 
blessure heeft, moet deze zo 
nodig hulp zoeken 

 "Wanneer een speler na 
twee weken vanwege een 
blessure niet gespeeld 
heeft, dient deze 'medi-
sche hulp ' te zoeken. Dit 
kan bij de verzorger van 
SV Grashoek" 

 

Speler-volgsysteem volgen  Iedere speler wordt 
gevolgd d.m.v. het speler-
volgsysteem 

Manier van feedback 
geven aan teamgenoten 
beschrijven in speler 
volgsysteem 

 

B Jeugd 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

"Er wordt op leeftijd 
geselecteerd, enkel bij 
individuele uitzonderingen 
wordt gekeken of selectie op 
kwaliteit mogelijk is". Belang 
vereniging(en) staat hierbij 
voorop. 

Spelers die uitblinken 
worden geremd 
 

  



Er moet een gediplomeerde  
trainer voor de groep staan 

Aandacht voor de 
eigen 
voetbalmethode. 

Uitgangspunt is dat eigen 
ouder geen trainer is, wel 
als 2e leider en vlagger. 

 

Spelers moeten op de hoogte 
zijn van de juiste spelregels 

 Iedere speler vanaf 16 
jaar moet het 
spelregelcertificaat 
behalen 

 

Spelers moeten opgeleid 
worden tot scheidsrechter 

 Iedere speler kan BOS-
cursus volgen. 

 

Speler-volgsysteem volgen  Iedere speler wordt 
gevolgd d.m.v. het speler-
volgsysteem 

Manier van feedback geven 
aan teamgenoten 
beschrijven in speler 
volgsysteem 

Uitbouwen van techniek en 
tactiek 

 Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

 

A Jeugd 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

"Er wordt hoofdzakelijk op 
leeftijd geselecteerd, enkel bij 
individuele uitzonderingen 
wordt gekeken of selectie op 
kwaliteit beter is”. Belang 
vereniging(en) staat hierbij 
voorop. 

  -  Overleg jeugdafdeling -
seniorenafdeling. 

De brug naar de senioren moet 
kleiner gemaakt worden 

 Iedere speler maakt de 
jeugdopleiding (2 jaar A) 
af 
 

Afspraken over: 
-trainingsdeelname bij 
selectie 
-reservebeurten bij selectie 
-dit geldt ook voor de 
lagere elftallen. 

Speler-volgsysteem volgen  Iedere speler wordt 
gevolgd d.m.v. het speler-
volgsysteem 

Manier van feedback geven 
aan teamgenoten 
beschrijven in speler 
volgsysteem 

Uitbouwen van techniek en 
tactiek 

 Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

Er wordt getraind via de 
trainingsmethode 

 

1e Elftal 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Er wordt twee keer in de week 
getraind 

   

Er is een gediplomeerde  
trainer 

 Aan het begin van het 
seizoen wordt er door de 
trainer en selectie een 
doelstelling vastgesteld 

Doelstelling wordt 
realistisch vastgesteld 
vanuit overleg tussen 
bestuur, trainer, spelers en 
begeleiding. 

De trainer moet de mogelijk-
heid hebben om met het 
eerste team, deels, apart te 
trainen 

Te weinig spelers om 
in twee groepen te 
trainen. 
Teweinig begeleiding 

Het eerste team moet 1 
keer in de week, deels, 
apart kunnen trainen van 
het tweede team 

Er dient een trainer te zijn 
voor het tweede elftal 



De randvoorwaarden voor het 
eerste elftal moeten in orde 
zijn (faciliteiten zoals tassen, 
kleding etc.) 

   

De staf bepaalt in welk team de 
spelers spelen (trainers, 
leiders, en evt. coördinator) 

   

De staf bestaat mimimaal uit 
een vaste vlagger, leider en 
trainer 

   

Het streven moet erop gericht 
zijn dat er een vaste verzorger 
moet zijn afhankelijk van 
beschikbaarheid. 

  AED cursus voor staf  
EHBO cursus voor 
begeleiders. 

 

2e Elftal 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

De staf bepaalt in welk team de 
spelers spelen 

   

Het tweede heeft een staf die 
zowel op trainingen als 
wedstrijd aanwezig is 

Moeilijk om de juiste 
persoon te krijgen 

Trainer is zoveel mogelijk 
op wedstrijddagen 
aanwezig. 

 

Een speler dient zo vaak 
mogelijk te trainen 

 "Iedere speler dient 2 
keer in de week te 
trainen (in overleg met de 
staf kan besproken 
worden of 1 keer ook 
genoeg is. Denk hierbij 
aan spelers die op leeftijd 
zijn en willen afbouwen)" 

 

Het streven moet erop gericht 
zijn dat er een vaste verzorger 
moet zijn afhankelijk van 
beschikbaarheid. 

   

 

3e Elftal 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Er moet de mogelijkheid zijn 
om 1 keer in de week te 
trainen, hier is 1 
verantwoordelijke voor 

   

Het kader bepaalt in welk team 
de speler speelt 

 Uithelpen naar het 2e en 
het 4e team moet 
bespreekbaar zijn. Het 
belang van de vereniging 
staat voorop.  

 

Er dient een vaste vlagger en 
leider te zijn 

   

 

 



4e Elftal 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Dit is een op zich zelf staand 
project 

   

Er moet de mogelijkheid zijn 
om 1 keer in de week te 
trainen, hier is 1 
verantwoordelijke voor 

   

Het kader bepaalt in welk team 
de speler speelt 

 Uithelpen naar het 1e, 2e 
en het 3e team moet 
bespreekbaar zijn. Het 
belang van de vereniging 
staat voorop. 

 

Er dient een vaste vlagger en 
leider te zijn 

   

 

Veteranen 

Wat is belangrijk: Belemmeringen: Doelstellingen: Benodigdheden/adviezen: 

Zie derde elftal    

 

 


